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39 groszy
Tyle wynosi najniższa emerytura w Polsce. Taką kwotę co miesiąc ZUS wypłaca 
pewnemu emerytowi z Wałbrzycha.iBiS
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Przegrał walkę
W wieku 62 lat zmarł Andrzej 

Urbański, były szef kancelarii 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
były redaktor „Tygodnika Soli-
darność”, w latach 80. działacz 
jawnej i podziemnej „S”, m.in. 
szef organizacji związkowej w Bi-
bliotece Narodowej. Odszedł po 
długiej i ciężkiej chorobie nowo-
tworowej. Więcej...>>

Stop 67!
Do końca roku parlament 

przyjmie projekt ustawy obniża-
jącej wiek emerytalny, przygoto-
wany przez prezydenta Andrzeja 
Dudę – zapowiedziała premier Be-
ata Szydło. – To jest projekt, który 
wypełnia program PiS. To wielkie 
zobowiązanie, z którego rząd się 
nie wycofuje – podkreśliła szefo-
wa rządu. W tej chwili projekt jest 
w uzgodnieniach międzyresorto-
wych. Więcej...>>

Brakuje rąk do pracy
W Polsce brakuje doświad-

czonych i wykwalifikowanych
pracowników fizycznych. Chodzi
m.in. o mechaników, elektryków, 
hydraulików, spawaczy, stolarzy, 
kucharzy, drukarzy, murarzy, cie-
śli, monterów. Pracodawcy mówią 
już o zjawisku niedoboru talen-
tów – podaje serwis biznes.onet.
pl. Dobrze, że pracodawcy zauwa-
żają wartość wykwalifikowanych
specjalistów. Oby przekładało 
się to także na godne zarobki.  
Więcej...>>

Płace w policji
Niskie wynagrodzenia pra-

cowników policji oraz ich duże 
rozwarstwienie były głównymi 
tematami posiedzenia KM NSZZ 
„S” Pracowników Cywilnych Po-
licji w Gdańsku, które odbyło się 
25 maja. Członkowie korpusu cy-
wilnego często wykonują podob-
ną pracę do funkcjonariuszy, ale 
otrzymują za nią niższe pensje. 
Więcej...>>

– Ostatnie dwa lata to lata 
sukcesu czy stagnacji?

– Sukces Związku postrze-
gam nie poprzez jedną wygra-
ną batalię, czy skorygowaną 
ustawę. Działanie „S” to milio-
ny drobnych spraw, którymi co-
dziennie zajmują się koleżanki 
i koledzy. To wsparcie, pomoc, 
negocjacje. Świetnie, jeżeli 
kończą się porozumieniem. 
To negocjowanie zbiorowych 
układów pracy, podwyżek 
wynagrodzeń, ochrony przed 
zwolnieniem. Nasze zwycię-
stwa mają rozmaity wymiar. 
Sukces może mieć wymiar pod-
wyżki w dobrze prosperującym 
zakładzie. Gdzie indziej jest nim 
uchronienie przed zwolnienia-
mi, uniknięcie jego zamknięcia. 
Suma zdarzeń powoduje, że 
odnosimy sukces lub nie.

– Nie obyło się bez akcji 
protestacyjnych…

– Podliczmy akcje protesta-
cyjne w mijających dwóch la-
tach, a okaże się, że z trudem 
znajdziemy miejsca, w których 
nie prowadziliśmy jakiegoś 
działania. Przynosi to rezultaty. 
W DCT prowadziliśmy miesią-
cami akcje związkowe. W koń-
cu podpisany został układ 
zbiorowy pracy.

– A sukces w skali kraju?
– Choćby działania „S” 

o skrócenie czasu pracy w Wi-
gilię, które spowodowały, że 
w dużych sklepach stało się to 
powszechne. Nasza uporczywa 
praca i walka, by ograniczyć 
liczbę umów śmieciowych przy-
niosła już pozytywne efekty.

– Argumentowano, że 
lepsze takie zatrudnienie niż 
żadne…

– Takie podejście psuje rynek 
pracy, sprzyja szarej strefie. Inna
nasza batalia na rzecz obniże-
nia wieku emerytalnego przy-
brała swój realny kształt w po-
staci inicjatywy ustawodawczej 
prezydenta Andrzeja Dudy. Je-
żeli zostanie ona uzupełniona 
o prawo wyboru przejścia na 
emeryturę po spełnieniu wy-
mogów okresów składkowych, 
będziemy mogli powiedzieć, że 
nasza kampania przyniosła po-
zytywne rozstrzygnięcie.

Fragment rozmowy  
z przewodniczącym ZRG NSZZ 
„S” Krzysztofem Doślą, która 

ukaże się w czerwcowym 
„Magazynie Solidarność” 

PRACA  
U PODSTAW

Protest  
w noc muzeów

Flagi na budynkach i ulotki in-
formacyjne rozdawane odwiedza-
jącym muzea podczas Europejskiej 
Nocy Muzeów 21 maja br. – m.in. 
w ten sposób pracownicy muzeów 
zrzeszeni w Międzyregionalnej Sek-
cji Muzeów Regionu Gdańskiego 
i Słupskiego NSZZ „S” uczestniczyli 
w ogólnopolskiej akcji protesta-
cyjnej „Dziady Kultury”, zwracając 
uwagę na swoje niskie wynagro-
dzenia. W akcję włączyli się też mu-
zealnicy nie będący członkami „S”.

– Mamy nadzieję, że dzięki 
naszej akcji dotrzemy do szer-
szej społeczności z naszymi po-
stulatami. W kulturze dzieje się 
dużo. Większość społeczeństwa 
patrzy na kulturę poprzez „even-
ty”, nowo otwierane placówki, 

107 szkoleń, 207 dni szkolenio-
wych i 1423 uczestników – to licz-
by obrazujące aktywność Działu 
Szkoleń Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” w pierwszych dwóch latach 
kadencji 2014–2018. Z informacji 
przekazywanych przez poszcze-
gólne organizacje związkowe 
wynika, że szkolenia są cenną po-
mocą w codziennej pracy związ-
kowej – głównie w negocjacjach 

koncerty i wysoki poziom oferty 
kulturalnej, a nie poprzez nasze 
wynagrodzenia. Czujemy się za-
niedbywani. By zorganizować 
ciekawą wystawę trzeba wiele 
trudu, także zabiegania o finanse
– mówi Małgorzata Paszylka-Gla-
za, przewodnicząca Międzyregio-
nalnej Sekcji Muzeów Regionu 
Gdańskiego i Słupskiego NSZZ 
„S”. Więcej...>>

Przed WZD Regionu

z pracodawcami na poziomie za-
kładowym. Pomagają również zor-
ganizować pracę poszczególnych 
organizacji związkowych (prowa-
dzenie finansów, organizacja ze-
brań). Największym zainteresowa-
niem cieszą się szkolenia z zakresu 
prawa pracy i negocjacji. Pozostałe 
tematy to m.in. prawo związkowe, 
rozwój związku, zbiorowe układy 
pracy.

Wojewódzka Rada Dialogu Spo-
łecznego w Gdańsku zwróciła się do 
rządu o odstąpienie od powołania 
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności 
i pozostawienie badania bezpie-
czeństwa żywności w kompetencji 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, po-
pierając tym samym stanowisko „S”. 
Podczas posiedzenia plenarnego 25 
maja Rada przyjęła także stanowi-
sko ws. kształcenia zawodowego. 
Przedstawicieli strony społecznej 
niepokoją wysoki procent absolwen-

tów nie przystępujących do egzami-
nów zawodowych, braki w systemie 
dokształcania zawodowego nauczy-
cieli i obecności doradców zawodo-
wych w szkołach. Niepokojący jest 
także fakt, że Polska znajduje się na 
ostatnim miejscu w UE pod wzglę-
dem wykorzystania środków na in-
nowacje, m.in. w ramach programu 
Horyzont 2020. W spotkaniu WRDS 
uczestniczyli przedstawiciele „S”: 
Krzysztof Dośla, Bogdan Olszewski 
i Zbigniew Koban.

Posiedzenie WRDS

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/noc-muzeow-protestow-dziadow-kultury
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmarl-andrzej-urbanski
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stop-67-premier-beata-szydlo-o-ustawie-emerytalnej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-polsce-brakuje-pracownikow-fizycznych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pracownicy-cywilni-policji-chca-godnej-placy


CYTAT tygodnia

Kiedy bogactwo osiąga się na drodze wyzysku 
ludzi, to owi bogacze wyzyskują pracę ludzi, 

którzy stają się niewolnikami (…) Ci, którzy 
tak robią to prawdziwi krwiopijcy, żyjący  

z upuszczania krwi ludzi, których czy-
nią niewolnikami pracy

papież Franciszek 
Watykan, 19 maja 2016 r.

ZAPYTAJ prawnika

ZATRUDNIENIE = 
UMOWA NA PIŚMIE

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JULITA BADOWSKA, Organizacja Oddziałowa 
NSZZ „Solidarność” w Jeronimo Martins 
Polska S.A.

– Należę do „Solidarności”, ponieważ nasz Związek 
chroni moje prawa pracownicze, stoi na straży tego, 
żeby moje prawa nie były łamane. Przynależność do 
związku zawodowego sprawia, że pracownik czuje się 

bardziej chroniony, gwarantuje, że pracodawca będzie odnosił się do 
pracownika w bardziej uczciwy sposób. 

HISTORIA tak było

Prezydent Andrzej Duda

iBiS NR 21 (272) 25 MAJA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72
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25 lat minęło
24 maja 2015 r. odbyła się 

druga tura wyborów prezydenc-
kich, w której udział wzięli Andrzej 
Duda i Bronisław Komorowski. Po-
lacy zdecydowali że prezydentem 
zostanie kandydat PiS, który uzy-
skał 51,55 proc. głosów (kandydat 
PO – 48,45 proc.). Do wyborów 
poszło 55,34 proc. uprawnionych 
do głosowania. Andrzej Duda 6 
sierpnia 2015 r. złożył ślubowanie 
przed Zgromadzeniem Narodo-
wym i formalnie objął najwyższy 
urząd w państwie.

Była to jedna z najciekaw-
szych i najbardziej zaskakujących 
kampanii prezydenckich po 1989 
roku. Bronisław Komorowski star-
tował jako faworyt i przez długi 
czas zdecydowanie prowadził we 
wszystkich rankingach zaufania. 

Sondaże ze stycznia 2015 r. da-
wały mu wygraną już w pierw-
szej turze z wynikiem ponad 60 
proc. wobec 20 proc. Andrzeja 
Dudy. Według obserwatorów pol-
skiej sceny politycznej, przegrana 
Komorowskiego była wynikiem 
utożsamiania prezydenta z rząda-
mi PO i dążenia do zmiany na pol-
skiej scenie politycznej. Eksperci 
zwracali też uwagę, że na począt-
ku kampanii urzędujący prezydent 
lekceważył konkurentów, w tym 
mało wówczas rozpoznawalne-
go Andrzeja Dudę. Komorowski 
popełnił też wiele gaf i wpadek, 
które uczyniły z niego „kandydata 
obciachu”.

Andrzej Duda startował w wy-
borach nie tylko z poparciem PiS, 
ale także NSZZ „Solidarność”. 
Podpisał ze Związkiem umowę 
programową, w której zobowią-
zał się do realizacji postulatów 
„S”, m.in. powrotu do niższego 
wieku emerytalnego. Andrzej 
Duda jest obecnie najbardziej 
popularnym politykiem w Polsce. 
Z badań opinii publicznej wyni-
ka, że gdyby w maju br. odbyła 
się druga tura wyborów prezy-
denckich, pokonałby Bronisława 
Komorowskiego z jeszcze większą 
przewagą głosów niż rok temu 
(60 do 40 proc.).

Sejm przyjął nowelizację kode-
ku pracy, która likwiduje tzw. 
syndrom pierwszej dniówki. 
Chodzi tu o sytuacje, gdzie 
pracodawca zatrudnia pracow-
ników bez podpisania z nimi 
umowy.

Obecnie umowa o pracę może 
być dostarczona pracownikowi 
do końca pierwszego dnia pracy. 
Z chwilą wejścia w życie noweli-
zacji, pisemna umowa o pracę lub 
pisemne potwierdzenie ustaleń 
związanych z zawarciem umowy 
o pracę, będzie musiało być wrę-
czone pracownikowi jeszcze przed 
dopuszczeniem go do pracy. Dru-
gi egzemplarz musi posiadać 
pracodawca. Za brak pisemnego 
potwierdzenia warunków umowy 
przed dopuszczeniem pracowni-
ka do pracy, tak jak do tej pory, 
pracodawcy grozić będzie kara 
grzywny.

Posiada-
nie pisemnej 
umowy o pracę 
albo pisemnego po-
twierdzenia podstawo-
wych ustaleń związanych 
z zawarciem umowy o pra-
cę ułatwi pracownikom docho-
dzenie i korzystanie z przysługu-
jących im świadczeń i uprawnień 
ze stosunku pracy. Ponadto nowe 
przepisy ułatwią działanie Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Według 
informacji PIP w roku 2014, niele-
galne zatrudnienie, polegające na 
powierzeniu pracy bez potwier-
dzenia na piśmie rodzaju umowy 
i jej warunków oraz niezgłoszeniu 
osoby zatrudnionej do ubezpie-
czenia społecznego stwierdzono 
w 18 proc. kontrolowanych pod-
miotów.

Zmiana ma wejść w życie od 
dnia 1 września 2016 r.

Łukasz Sulej 

Witold Pilecki – pamiętamy
„Trzeba dać świadectwo” – to hasło tegorocznego marszu rotmi-

strza Witolda Pileckiego, który 22 maja przeszedł ulicami Gdańska. 
Marsz rozpoczął się od mszy św. w bazylice św. Brygidy, podczas 
której kazanie wygłosił ks. kanonik Ludwik Kowalski. List do uczest-
ników uroczystości przysłała córka rotmistrza Zofia Pilecka-Optuło-
wicz. Więcej...>>

– Nie spotkaliśmy się, aby świę-
tować, bo powodów do świętowa-
nia nie ma, ale aby podziękować 
za te wszystkie lata trudnej pracy. 
Branża spożywcza jest w kryzysie. 
Przeszliśmy długą i trudną drogę. 
Był to czas walki, obrony miejsc 
pracy i interesów pracowników. 
To także czas współpracy z innymi 
związkami krajowymi i europejski-
mi, czego owocem jest m.in. pod-
pisanie europejskiej karty sektora 

mleczarskiego – mówił Zbigniew 
Sikorski, przewodniczący Krajowej 
Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, 
Spirytusowego i Koncentratów 
Spożywczych NSZZ „S” podczas 
uroczystości 25-lecia sekcji 20 
maja w Gdańsku. Za konsekwent-
ne rozwiązywanie problemów 
pracowników podziękował związ-
kowcom przewodniczący ZRG 
NSZZ „S” Krzysztof Dośla.

 Więcej:...>>

Związkowcy z Krajowej Sek-
cji Portów Morskich i Krajowej 
Sekcji Morskiej Marynarzy i Ry-
baków NSZZ „S” oraz dokerzy 
z europejskiej i światowej fede-
racji transportowców (ETF i ITF) 
podsumowali 19 maja kampanię 
zorganizowania zakładowej „Soli-
darności” w DCT Gdańsk. Przypo-
mnijmy, że w kwietniu po wielu 
miesiącach trudnych negocjacji 

i protestów pracowników w fir-
mie podpisano układ zbiorowy 
pracy. Sukces „S” został zauwa-
żony. – Osiągnęliście wielką rzecz. 
Wasz sukces jest doceniany. Lu-
dzie z całego świata za naszym 
pośrednictwem przesyłają wam 
gratulacje. Mówią, że czerpią in-
spiracje z tego, co wam się udało 
osiągnąć – podkreślał Nigel Venes 
z ITF. Więcej...>>

Gratulacje od dokerów

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/marsz-rotmistrza-spokojny-godny-trzeba-dac-swiadectwo
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-swietowac-ale-dziekowac
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dokerzy-o-kampanii-w-dct-gdansk
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